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ول االعدادىاالوائل  فى الدراسات االجتماعية  للصف اال

  اعداد االستاذ  اشرف شيالبى 
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 ال نشعر بانحناء األرض ؟ و سطح األرض و كأنه منبسطا ويبد :: بم تفسر

ما نتائج : الشكل الكروى لالرض ::

1

2

345

::ماذا يحدث لو : كانت االرض مسطحة )غير كروية(

1-

2-

3-3

القطر 

7927 االستوائى 

القطر القطبى 

7900

 -الحظ مما سبق ان :


 : ؟ما النتائج المترتبة على عدم تساوي أقطار األرض) س (  -ويترتب على ذلك ان
1

2

الشكل العام لالرض:اوال

الرض ابعاد ا:ثانيا 

شكل االرض وابعادها 
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ستدارة؟بم تفسر األرض ليست كاملة اال


27

ونظرا التساع كوكب االرض  

1884

وط الطـــول :ــخط

هى 
1

2

360180801عددها 

أهمية خطوط الطول :
1

2





1884

بم تفسر : 
؟تسمية خط جرينتش بهذا االسم . 1
اختيار العلماء خط جرينتش ليكون خط الطول الرئيسى 2

-وضح معنى : خط جرينتش :) س (  

الحظ ان 
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 حساب فروق التوقيت بين البلدان
تختلف المدن فى التوقيت تبعا لخطوط الطول فالمناطق والمدن التى تقع شرق 

  بم تفسر خط جرينتش تسبق تلك المدن والمناطق التى تقع غرب هذا الخط ؟ 

4

  -وعندما نحسب الفرق فى التوقيت بين المدن  نتبع االتى :

 

30 

 

301060

 

603030

 

301030

 

303060

 4304120 

 60

 

 

 

 

1 

30

 30030 

 304120

 

 10212 
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23010

120

30120150

150460010

8

 



30





دوائـــر العــرض :

هى 
1

180عددها

9090

أهمية دوائر العرض :
1

2

3

4

دوائـر العرض الرئيسية هي:
امتدادهــــــــــــــادائرة العرض

23.5

23.5

الحظ ان 
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66.5

66.5

90

90

 من خالل الخريطة التي أمامك نجد أن :
 2231.5

2537

  

 

129.5

 

 اوال : بم تفسر : 
 القطر االستوائي أطول من القطر القطبي؟ -1

 تنوع المناخ والنبات والكائنات الحيه على سطح الكره االرضيه  -2

 الزمن واحد فى القاهرة والخرطوم 3

 ولندناختالف التوقيت بين القاهره  4

 او فى التوقيت ودلهى بغداد نيتسبق  -5

 ) االجزاء الشرقية من االرض تسبق االجزاء الغربية فى التوقيت ( -6
 

 ض الرئيسيةتعتبر الدائرة االستوائية دائرة العر -7
 

  

 يختلف الزمن من مكان آلخر على سطح األرض باختالف خطوط الطول؟ -8

 24 

 

 اسئلة مجابة
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 ثانيا :ما النتائج المترتبة على 

 الشكل الكروى لالرض -
1 

2  

3  

 القطبى ( ؟ او ) القطر االستوائى اطول من عدم تساوي أقطار األرض
1 

2  

 اكتب ما تشير اليه العبارات 

1 

2 

3 7927

4 7900

5  

6  

7  

8 66

 بم تفسر 

1  

2  

3 

4     

5 

6 

7  

8 

 ماالنتائج المترتبة  على 

1  

2  

 اكمل العبارات االتية 

 الواجب المنزلى
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

152237

16

17

اكتب كلمة ) صواب ( امام العبارة الصحيحة وكلمة ) خطا ( امام العبارة الخطا 

16,126817927

24,126387900

3

4

5

690

7

8

9

10

ماذا يحدث لو  

1

2
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3 

صحح ما تحته خط 

1

2

3

4

5

623.5

723.5

810

9

10 360

11 180

قارن بين 

اكمل الجدول االتى 

3010

60

30

60

: أسئلة األشكال :

1

1

2

3

4
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 كوكب االرض له دورتان 

 الدورة السنوية لالرض  الدورة اليومية لالرض 

24

¼365

 

 ظاهرة الليل والنهار 
 

1 

 محوراالرض   :  .2

23.5

 الدورة اليومية لالرض  : .3
24

4 

 بم تفسر

نفسهاال نشعر بحركة االرض اثناء دورانها حول  1
 تعاقب الليل و النهار أثر كبير في حياتنا  ؟ -2

 ) الليــــــــل والنهار(
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اذا  ماذا يحدث 

ثابته كانت االرض -1

لم يكن هناك تعاقب لليل والنهار -2

ول محورها ] دورة األرض اليومية : دوران األرض حما نتائج
:ادى ذلك الى  -

1

2

3

4

 بم تفسر
عند دوران االرض فان كل ما يحيط بها ينجذب اليها ؟ 1
يطير االنسان على سطح القمر ؟ -2

يلتصق االنسان باالرض اذا كان على كوكب المشترى -3

بم تفسر :

1

2

3

اسئلة مجابة
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4

5

6

7

8

9

10

ما النتائج المترتبة على

1 

2

ما العالقة بين 

1 

2

3

اكمل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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11

24

¼365

12

13

14

الصحيحة مما بين االقواساختر االجابة 

1…-

2

3

كتب كلمة ) صواب ( امام العبارة الصحيحة وكلمة ) خطا ( امام العبارة الخطا ا

1 24

2 24

3

4

5

6

7

8 523

9

اكتب ما تشير اليه العبارات 

15,23

2

3

ماذا يحدث لو .....  ؟

1

2

3

بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات       أ _  أشرف شيالبى
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( )          منبعجة عند دائرة االستواء ومفلطحة عند القطبني األرض .1

 ( )            دقائق أربعة واألخرالفرق بني كل خط طول  .2

 ( )    × ( التوقيت فيتختلف )  التوقيت مثل القاهرة وتونس يفاملدن الواقعة على خطوط طول خمتلفة تتفق  .3

 ( )            يتم حتديد الزمن عن طريق خطوط الطول .4

 ( )    ×  ) خط طول واحد (  لوقعوهما على دائرة عرض واحدة مالقاهرة واخلرطو يفالزمن واحد  .5

 ( )       نصف الكرة اجلنوبى مير مدار السرطان فى نصف الكرة الشماىل بينما مير مدار اجلدى فى .6

 ( )             دائرة  االستواء هياكرب دائرة عرض  .7

 ( )    × )خطوط وهمية على الخريطة(    توجد خطوط الطول ودوائر العرض فى الطبيعة .8

 ( )    ×  الغرب (نحو )      يؤخر املسافر ساعته اذا اجته حنو الشرق .9

 ( )            غربايتم طرح فرق التوقيت اذا اجتهنا  .10

 
 الجمل التالية  اكملالسؤال الثاني : 

 مشال دائرة االستواء 66.5عند دائرة عرض  الدائرة القطبية الشماليةتقع  .1

 متاما منبسطةعندما تسري على األرض فإنها تبدو  .2

 التوقيتتتفق املدن التى تقع على خط طول واحد فى  .3

   اجلنوبىالقطب فيصل بني القطب الشماىل و القطبىمن الشرق إىل الغرب أما القطر  االستوائىميتد القطر  .4

  أشعة الشمس يتوقف ارتفاع واخنفاض درجة احلرارة على سطح األرض على زاوية سقوط .5

 
 ث اذا ماذا يحدالسؤال الثالث  : 

 ) كان يحدث االتي  (   كانت األرض مسطحة .1
  ( بشكل عمودى بزاوية واحدة  ) فى وقت واحد  على سطح األرض سقوط أشعة الشمس 

  يؤدى اىل عدم حدوث ظاهرة الليل والنهار 

 والبيئاتعدم تنوع املناخ والنبات والكائنات احلية  ثبات درجة احلرارة يؤدى اىل  يؤدى ذلك  إىل 

 ) كان يحدث االتى  (   لم يقم العلماء برسم خطوط الطول ودوائر العرض .2
  صعوبة حتديد فروق الزمن والتوقيت *                                 صعوبة حتديد موقع اإلنسان على سطح األرض 

 عدم تقسيم العامل إىل مناطق حرارية 

 )كانت أبعاد األرض متساوية (  تساوى قطر األرض االستوائى والجنوبى .3
  أصبحت األرض كاملة االستدارة  

 رة  االستواء   و  مفلطحة عن القطبنيلن تكون منبعجة عند دائ 

   

 الوحدة الثانية ) رحلة إلى كوكب األرض (
 الدرس األول   )  شكل األرض وأبعادها (
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  السؤال الرابع : ما النتائج المترتبة على  كل مما يأتي :
 )شكل األرض(   ) أدى إلى  (  الشكل الكروي لألرض .1

 عمودية فى مناطق أخرى ( –) تكون مائلة فى مناطق  اختالف زاوية سقوط أشعة الشمس على األرض من منطقة ألخرى 

 الكائنات احلية ( –النبات  -*  تنوع  ) املناخ    تنوع فصول السنة ودرجات احلرارة يؤدى اىل 

 فى نفس التوقيت سقوط أشعة الشمس على أجزاء من سطح األرض وعدم سقوطها على أجزاء أخرى 

  حدوث ظاهرة الليل والنهاريؤدى اىل 

 رض عن مركزها () اختالف ابعاد اال  زيادة طول القطر االستوائي عن القطر القطبي .2
  منبعجة قليلة عند دائرة  االستواء   و  مفلطحة عن القطبنيأصبحت *            أصبحت األرض غري كاملة االستدارة 

 وقوع القاهرة والخرطوم على خط طول واحد .3

 ادى اىل اتفاق التوقيت فى كل من املدينتني 

 إلى  ( اختالف زاوية  سقوط  أشعة الشمس على سطح األرض  ) أدى ذلك .4

 ( الكائنات احلية –النبات  -املناخ   ) تنوع  *     تنوع فصول السنة ودرجات احلرارة 

 

 بم تفسرالسؤال الخامس  : 
 تسمية خط جرينتش بهذا االسم .1

 خط الطول الرئيسي عقد بها مؤمتر لتحديد  تقع جنوب لندن التى مسى خبط جرينتش نسبه لبلدة جرينتش 

 حدد اشكال الحياة عليهاالشكل الكروي لألرض    .2

 حدوث ظاهرة الليل والنهار 

   اختالف زاوية  سقوط  أشعة الشمس على سطح األرض 

 الكائنات احلية ( –النبات  -*  تنوع  ) املناخ      تنوع فصول السنة ودرجات احلرارة 

     ربية في التوقيت  األجزاء الشرقية من األرض تسبق األجزاء الغ .3

  ساعة 24حول نفسها ) حمورها (امام الشمس من الغرب اىل الشرق مرة كل بسبب دوران االرض 

 خط جرينتش قبل األماكن الواقعة  )  غرب  (  خط جرينتش  ( لشمس على األماكن الواقعة  ) شرقشروق ا  ادى اىل 

 اختالف التوقيت على سطح الكرة األرضية من مكان آلخر   .4

 ساعة  ( 24من الغرب إىل الشرق مرة كل  )    الن  األرض تدور حول نفسها  أمام الشمس 

 تشرق الشمس على االماكن الواقعة شرق خط جرينتش قبل االماكن الواقعة غربه 

 اذا اتجه غربا وتأخيرهايقوم المسافر بتقديم ساعته اذا اتجه شرقا  .5

  ساعة 24بسبب دوران األرض حول حمورها أمام الشمس من الغرب إىل الشرق كل 

  على املناطق الواقعة يف الشرق قبل املناطق الواقعة يف الغربتشرق الشمس 

  يطرح فرق التوقيت يف االجتاه حنو الغرب*    يضاف فرق التوقيت يف االجتاه حنو الشرق 

 أحجامهادوائر العرض غير متساوية فى  .6

 ألنها تتسع عند دائرة االستواء وتضيق مشاال وجنوبا كلما اقرتبنا من القطبني 
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 الظهر فى مدينة الرياض قبل مدينة القاهرةيؤذن  .7

  بسبب اختالف التوقيت النهما يقعان على خطوط طول خمتلفة 

 تسبق القاهرة فى التوقيت (   الرياض تقع شرق القاهرة ( 

 األرضيةقام العلماء برسم خطوط الطول ودوائر العرض على مجسم الكرة  .8

 لتسهيل دراسة سطح األرض 

 )نرى األرض مسطحة (   األرض منبسطا وليس به اى انحناءيبدو لنا سطح  .9

 الن ما نراه هو مساحة صغرية جدا من سطح األرض 

 غير كاملة االستدارة األرض .10

 من القطر القطيب اطولالقطر االستوائي الن *  الن ابعاد االرض عن مركزها غري متساوية 

 نفس الوقت فيالقاهرة والخرطوم  مدينتييؤذن الظهر فى  .11

 النهما يقعان على خط طول واحد 

 
 ما بين القوسينماإلجابة الصحيحة  اخترالسؤال السادس  : 

 مدار السرطان (    –   خط جرينتش   -  ) دائرة االستواء     وغربي شرقيإىل نصفني  األرضيقسم ................. سطح  .1

 مدار السرطان (    –خط جرينتش      -  دائرة االستواء)       تقسم .................. سطح األرض إىل مشال وجنوب .2

 (  الشماليالقطب  –خط جرينتش  -دائرة االستواء) ..............جنوب   أوتصغر دوائر العرض تدرجيا كلما اجتهنا مشال  .3

 ( شرق     –    غرب     -      جنوب      –  ) مشال      تقع ............... القاهرة  ألنهاالزمن  يفمدينة الرياض تسبق القاهرة  .4

 دائرة االستواء( – مدار السرطان –) مدار اجلدى       ...............جنوب مصر  يفمير  .5

 مدار السرطان ( –القطب الشمالي  - القطب الجنوبي)        جنوب دائرة االستواء 90عند درجة عرض  نقطة.............  تقع .6

 ( القطبين     –مدار السرطان         -خط االستواء            –) مدار اجلدى        .............اصغر دائرة عرض توجد عند  .7

 ( 90عددها    –أنصاف دوائر      –   تتالقى عند القطبني       -  غير متساوية)   مييز دوائر العرض أنها .......... .8

 ( 90عددها    – أنصاف دوائر     –تتالقى عند القطبني          -) غري متساوية    مييز خطوط الطول أنها .......... .9

 
 

 أمامك رسم للكرة األرضية وضح ما تشير اليه األرقامالسؤال السابع : 
 صفروتقع عند درجة  االستواءدائرة  .1

 مشاال 23.5 وتقع عند درجة  السرطان مدار .2

 جنوبا 23.5وتقع عند درجة  الجدىمدار  .3

 مشاال 66.5وتقع عند درجة  الدائرة القطبية الشمالية .4

 جنوبا  66.5وتقع عند درجة  الدائرة القطبية الجنوبية .5

 مشاال 90ويقع عند درجة  القطب الشمالي .6

 جنوبا 90ويقع عند درجة  القطب الجنوبى .7
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 اليه العبارات التاليةالسؤال الثامن :   اكتب ما تشير 
 ) دوائر العرض (      180وعددها  دوائر وهمية حتيط بالكرة األرضية .1

 ) دائرة االستواء (     دائرة عرض رئيسية درجتها صفر وتعترب اكرب دائرة عرض .2

 ) مدار السرطان (      مشال دائرة  االستواء 23.5دائرة عرض   .3

 ) مدار الجدى (      جنوب دائرة  االستواء 23.5دائرة عرض   .4
 ) خطوط الطول (     خطا تتالقى عند القطبني 360أنصاف دوائر عددها  .5

 ) خط جرينتش (        رئيسى درجته صفر طول  خط .6
 

 ( األهمية  -العدد   -الشكل   –دوائر العرض وخطوط الطول من حيث ) المفهوم     قارن بين :   التاسع السؤال 
 

 دوائر العرض الطولخطوط  المقارنة أوجه
 دوائر وهمية ) تسهل من دراسة سطح األرض (  خطوط وهمية ) تسهل من دراسة سطح األرض (  التعريف

 خط   360 العدد

  (180  خط    ) غرب خط جرينتش 

  (180  خط) شرق خط جرينتش 

 180               دائرة 

    (90    ) دائرة مشال دائرة االستواء 

   (90 ) دائرة جنوب دائرة االستواء 

 حتديد املواقع على سطح األرض ) شرق وغرب (  األهمية

  على  بني األماكنحتديد الزمن وفروق التوقيت

 األرضيةسطح الكرة 

  على سطح األرض ) مشال وجنوب ( املواقعحتديد 

  تقسم األرض إىل مناطق حرارية 

  تفيد يف معرفة أحوال املناخ 

  األمطار ( –الرياح  –) احلرارة 

  حتديد موضع املدن  يفتشرتك مع خطوط الطول 

 
 التوقيت بين  فيشرقا فما الفرق  10تقع على خط طول  شرقا ومدينة تونس 40اذا كانت مكة تقع على خط طول :   العاشرالسؤال 

 الفجر أذان فياسبق  وأيهماالمدينتين                                     
 ( شرقا 40تقع على خط طول )   المكرمةمكة 

 شرقا 10تقع على خط   تونس

 (  إيهما اسبق يف أذان الفجر)   الفرق يف التوقيت بني املدينتني  المطلوب

 
 

 الحساب

  ( خط طول  30=     10 – 40الفرق بني خطوط الطول ) 

  ( دقيقة  120=  4×   30الزمن بني املدينتني  )  يفالفرق 

 ( ساعة  2=   60÷   120ساعات )  التحويل إىل 

 الفرق  ) ساعتني  (  بني مكة وتونس 

 مكة املكرمة تقع شرق مدنية تونس 

 أذان الفجر سوف يؤذن يف مكة قبل تونس بساعتني 
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 ما العالقة بينالسؤال الحادي عشر 
 زاوية سقوط اشعه الشمس ودرجات الحرارة .1

  ألخر يؤدى اىل اختالف درجات احلرارةاختالف زاوية سقوط اشعة الشمس من مكان 

 دوائر العرض والمناخ .2
 تقسم الكرة االرضية اىل اقاليم مناخية 

  الرياح ( –درجات احلرارة  –تفيد دوائر العرض فى التعرف على احوال املناخ من حيث املطر 

 
 الجغرافية صحة كل عبارة من العبارات التالية باألدلةايد السؤال الثاني عشر : 

 االر ض منحنيا ويشبه الكرة تقريباسطح  .1
 الدليل سقوط اشعة الشمس على اجزاء من سطح االرض وال تسقط على اجزاء اخرى منها 

 القاهرة وتونس على خطوط طول مختلفة مدينتيتقع  .2
  خيتلف التوقيت بني القاهرة وتونس الدليل 

   تقع اىل الشرق منها ألنهاالقاهرة تسبق تونس فى التوقيت 

 العرض غير متساوية فى الحجمدوائر  .3
 االستواء درجة صفر هياكرب الدوائر  الدليل 

 تصغر الدوائر كلما بعدنا عن دائرة االستواء مشاال وجنوبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           ( 01226084618وليد نصرى )   

 الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
1
4

 

 
 

 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )          األرضلتعاقب الليل والنهار اثر كبري فى تنظيم احلياة على سطح  .1

 ( )        ظاهرة الليل والنهار من اهم احلقائق الكونية التى تشهد على وحدانية اخلالق .2

 ( )    ×  ( ثابتة) سرعة األرض   أخرىحول نفسها من سنة إىل  األرضختتلف سرعة دوران  .3

 ( )    ×  ) يميل عن الخط العمودى (    لألرضمع اخلط العمودى  األرضيتفق حمور  .4

 ( )    ×  ساعة ( 24) مرة كل   يوم وربع  365الشمس مرة كل  أمامحول حمورها  األرضتدور  .5

 ( )          حدوث ظاهرة الشروق والغروب لألرضينتج من الدورة اليومية  .6

 ( )    ×  ) في النصف الجنوبي (   الشماليتنحرف الرياح يسار اجتاها فى نصف الكرة  .7

 ( )    ×  ) من الغرب إلى الشرق (  من الشرق إىل الغربأمام الشمس حول نفسها  األرضتدور  .8

 ( )    × ) اقل من المشترى (  اعلى من اجلاذبية على كوكب املشرتى األرضاجلاذبية على كوكب  .9

 ( )       مل يتمكن العلماء من اكتشاف أسرار تعاقب الليل والنهار إال فى أواخر القرن العشرين .10

 
 يحدث اذا اماذالسؤال الثاني :  

 ( ) محورها (  ثابتة  ) ال تدور حول نفسها األرضكانت  .1

  يظل اجلزء املواجهة للشمس )  نهار دائما (*     الليل والنهارلن حيدث  تعاقب 

  ) عدم حدوث ظاهرة الغروب والشروق*    يظل اجلزء الغري مواجهه للشمس )  ليال دائما 

 ويسار اتجاها فى نصف الكرة الجنوبى (  احنراف الرياح ميني اجتاها فى نصف الكرة الشمالي)عدم 

  على سطح االرض عن اخلط العمودىعدم احنراف االجسام الساقطة 

 لم يكن هناك تعاقب لليل والنهار .2

 اصبح جزء االرض املواجه للشمس نهار دائم واجلزء الغري مواجهه للشمس ليل دائم 

 ال يستطيع اإلنسان واحليوان والنبات احلياة بصورة طبيعية 

 عدم وجود جاذبية أرضية .3

 سوف تتفصل كل االشياء عن االرض اثناء دوانها 

  األرضعلى سطح  حياهعدم وجود 

 كانت جاذبية  كوكب األرض مثل جاذبية القمر  .4

  ألن جاذبية القمر سدس جاذبية األرض (  ) *    األرض وال يستطيع الوقوفعلى سطح يطري  اإلنسانكان 

 مثل جاذبية كوكب المشترى  األرضكوكب  كانت جاذبية  .5

   ألن جاذبية املشرتى اكرب من جاذبية األرض (*    التحركوال يستطع  االرضبسطح كوكب  التصاق اإلنسان ( 

 
 
 
 

 الدرس الثاني  )  الليل والنهار (

 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           ( 01226084618وليد نصرى )   

 الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
1
5

 

 الجمل التالية  اكملالسؤال الثالث : 
 العموديعن اخلط  األرضالساقطة على  األجسام انحرافحول نفسها إىل  األرضيؤدى دوران  .1

 اجلاذبية األرضية    سدساجلاذبية على القمر تساوى     .2

 
 بم تفسرالسؤال الرابع : 

 جول نفسها األرض بدوران ال نشعر  .1

  قوة اجلاذبية االرضية*     انتظام سرعة دوران األرض بسبب 

 رؤية الشمس تشرق من جهة الشرق .2

 جعل الشمس كأنها تتحرك  بسبب دوران األرض حول نفسها من الغرب إىل الشرق * 

 العمودي()انحراف األجسام الساقطة على األرض عن الخط  تعاقب الليل والنهار .3

   حدوث ظاهرة الشروق والغروب (

 ويسار اتجاها فى نصف الكرة الجنوبى (  احنراف الرياح ميني اجتاها فى نصف الكرة الشمالي)

 ساعة 24مرة كل  من الغرب إىل الشرق بسبب دوران األرض حول نفسها ) حمورها ( أمام الشمس 

 أهمية تعاقب الليل والنهار .4

  النبات ( –احليوان  –له اثر كبري فى تنظيم احلياة على سطح األرض  ) لإلنسان 

 الليل للراحة واستعادة اإلنسان نشاطه مرة أخرى    النهار للسعى والعمل * 

 
 : يأتيالمترتبة على كل مما  النتائجالسؤال الخامس  : ما 

 ساعة 24مرة كل   حول نفسها األرضدوران  .1

  الشروق والغروبحدوث ظاهرة *    الليل والنهارتعاقب حدوث ظاهرة 

 ويسار اتجاها فى نصف الكرة الجنوبى   احنراف الرياح ميني اجتاها فى نصف الكرة الشمالي 

 *العموديعلى سطح الكرة األرضية عن اخلط  احنراف األجسام الساقطة 

 الدورة اليومية لألرض .2

  تعاقب الليل والنهارحدوث ظاهرة 

 المناسبةجاذبية األرض  .3

   أصبحت األرض مناسبة للحياة*   ساعدت اإلنسان على التحرك  بسهولة على سطح األرض  

 األرضانتظام سرعة دوران  .4
 شعر حبركة األرض أثناء دورانهاجعل اإلنسان ال ي 

 
 السؤال السادس  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 ) الدورة اليومية (   ساعة 24إىل الشرق مرة كل  دوران األرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب .1

 ) محور األرض ( درجة 23.5خط وهمى يصل بني القطبني مارا مبركز األرض وينحرف عن اخلط العمودى بزاوية  .2

 ( الجاذبية األرضية)    احدى خواص األرض أدت إىل عدم اإلحساس بالدورة اليومية لألرض حول نفسها .3

 ) تعاقب الليل والنهار (    الدورة اليومية لألرض ساعدت على انتظام احلياةاهم ظاهرة ناجتة عن  .4

 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           ( 01226084618وليد نصرى )   

 الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
1
6

 

 عن األسئلة التالية : اجبالسؤال السابع : 
 األرضيةحول محورها على حركة الرياح على سطح الكرة األرض اثر دوران  .1

 )  يف نصف الكرة الشمالي تنحرف الرياح  )  ميني اجتاها 

 تنحرف الرياح   )  يسار اجتاها  ( يف نصف الكرة اجلنوبي 

 رغم الدوران األرضعن  األشياءال تنفصل   الماذ .2
  قوة اجلاذبية االرضية   بسبب انتظام سرعة دوران االرض * 

 عند دوران األرض ينجذب اليها كل شيء على سطح األرض بفعل اجلاذبية 

 تدور األشياء مع األرض يف نفس اجتاهها 

 كانها دون ان تنفصل عنهالذلك تبقى األشياء يف م 

 
 الصحيحة مما بين القوسين : اإلجابةالسؤال الثامن : اختر 

 الشمس والقمر ( –القمر  – نفسها –) الشمس   حول.......... األرضشروق الشمس من الشرق يرجع إىل دوران  .1

 ( األسبوعية –الفصلية    -  اليومية –) السنوية    الشمس هى الدورة  .......... أمامحول نفسها  األرضدوران  .2

 جنوب (    -    غرب    –    يسار    -         يمين)    تنحرف الرياح .......... اجتاها فى نصف الكرة الشماىل   .3

 زحل (      –   القمر     –الشمس  –    ) املشرتى     األرضاجلاذبية على ........... اقل من اجلاذبية على  .4
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 بم تفسر 
؟عصر الرخاء اإلقتصادي  يطلق علي عصر الدولة الوسطي 

1

2

وسطى يمثل العصر الذهبى لمصر الفرعونيه ؟كان عصر الدولة ال

1

2

3

4

اهم اعماله  التعريف به  الملك 

ات ـإمنمح

  األول

1

11
2

2000

3

1

2

3

4

5

سـنوسرت 

 الثـالـث

1

2

3

( 12-11ء االقتصادى    الدولة الوسطى  االسرتان ) عصر  الرخا
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منمحـات أ

    الثـالـث:

121 

 

2  

3 

4 

 ما المقصود بعبارة أثيت تاوي؟ .1

 قناة سيزوستريس : .2

بالد بونت : 3
 بم  تفسر :

نقل امنمحات األول العاصمة من طيبة الى أثيت تاوى ؟  1

  نجاح امنمحات االول فى اخضاع حكام االقاليم  -2
12

  مقياس للنيل بالقرب من قلعة سمنة امنمحات الثالث أقام  -3
  

 اقام امنمحات الثالث سد الالهون 4

جزر البحر المتوسطزيادة النشاط التجارى بين مصر و 5
 -؟  انشاء سنوسرت الثالث قلعتى سمنه وقمنه 6

 ماالنتائج المترتبة علي :

 سيزوستريس ؟ حفر قناة -1
1  

2 

 ضعف الملوك الذين جاءوا بعد امنمحات الثالث  -2
1

2

3

ابات فى عصر االضمحالل الثانىانتشار الفوضى واالضطر 3
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سقوط الدولة الوسطى ) انتهاء عصر الرخاء االقتصادى (

انى ؟الث االضمحالل بعصر 17 – 13تسمية الفترة من األسرة  :بم تفسر
؟(سباب سقوط ونهاية الدولة الوسطيأ )

1

2

3

من هم الهكسوس ؟ 

مصر ؟(أسباب نجاح الهكسوس في احتالل  :بم تفسر )
1

2

3

-الهكسوس فى مصر :






مظاهر اساءة الهكسوس  للمصريين : 

كره المصريين للهكسوس ؟  بم تفسر :
12

34

 بناء الهكسوس القالع والحصون وتوزيع قواتهم الحربية في مصر ؟ -: بم تفسر


مظاهر تاثر الهكسوس بالحضارة المصرية : 

1

2

3

وسـكسـزو الهــغ:( 17 -13رات من ـاألس)لثانىالل اـر االضمحـعص
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سقنن رع  1

 كامس  2
احمس 3





 بم تفسر : 
احتلواالنهم  -؟  الرعاهطلق المصريون على الهكسوس اسم الملوك ا 1

؟احتالل الهكسوس مصر  -2
12

34

لم يطمئن المصريين للهكسوس وصمموا على طردهم من مصر -3
12

34

نجاح الهكسوس فى السيطره على مصر -4
12

3

من مصرنجاح احمس فى طرد الهكسوس  -5
1

2

لعبت أياح حتب دوراً بارزاً فى تحرير مصر من الهكسوس -6

 نتائج :الما 
؟ ريين اساءة الهكسوس معاملة المص 1

:أمراء طيبة وقيادة حركة الكفاح ضد الهكسوس

السير : غزو
الى قتال 

اآلخرين 
وسلب 

ديارهم
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تأثر الهكسوس بالحضاره المصريه -2
123

3

؟  ى الهكسوسانتصار احمس عل 4

اذكر اعمال كال من 

-   . -.-.- .

5   . -  . -   .

اكمل 

1 .........................

2 ......................  ..................

3 ...........  .................  .

4 ....................

5 ......................

6- ......  .

7-................................... .

8-....................................

9- ..................... .

10 ................... .

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

الواجب المنزلى
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 ينباذكر العالقة 

1.
.........................................................................

2

3

او خطا صح 

1 .

2 .

3 - 

4-.

5

6-.

7-.

8 - 

9

10

11

12

13

ما  يلى  فسر 

1 .

2 .

3 .

4 .

5

6 . - .

7 .

8

9

10

11

12

13

14
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15 

16 

 ما نتائج 

1     

2      . 

3     

4 

5 

6 

7  

8 

 ما رايك فى 

1  

2  

3  

4  

 ماذا يحدث اذا 

1         . 

2     

-            :" 

         

               

  " 

  :مايلى وضح ذلك ضوء فى

        . -      

 

 لمن تنسب االعمال االتية

1  

2 

3  
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بـم تفسـر: يطلق علي عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي؟
1

2

3

من هو مؤسس األسرة الثامنة عشر ؟
إهتمام ملوك الدولة الحديثة ببناء جيش قوى ؟ : بم تفسر

؟ اعتبر المؤرخون احمس مؤسس الدولة الحديثة  : بم تفسر

االمبراطورية 

الملكة حتشبسوت  

1 بها  التعريف

220

3

4

1 اهم اعمالها 

2

تميز عصر حتشبسوت بالتشييد والبناءبم تفسر : 

حديثة اشهر ملوك عصر الدولة ال

عصر الدولة الحديثة  عصر المجد  

 الحربى

(20: 18سرات ) اال
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تحتمس الثالث   الملك

التعريف ب 

اهم اعماله 
 الحربية  

.

16





اهم اعماله  فى 
 االدارة   

الملك أمنحتب الرابع     )   إخـنـاتـون (

16 -التعريف به 

-

1 اهم اعماله 

2

3

4

5

بم تفسر :
؟  ثورة كهنة آمون واآللهه االخرى ضد اخناتون  -1
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 لم تستمر ديانة امنحتب الرابع ) عبادة اله واحد ( بعد وفاته  -2

 ما نتائج 
دينية ؟ثورة اخناتون ال

  تـوت عنـخ آمـون  

1922 التعريف به 

 اهم اعماله 
- 

- 

 سبب شهرة توت عنخ آمون الفائقة ؟ بم تفسر   
 

                  الملك رمسيس الثاني

19 التعريف به 

اهم اعماله 
 الخارجية

 

1 

2 

3 

اهم اعماله 
 الداخلية

1 

 

2  

3 

 عماريه كبيره قام رمسيس الثانى بأعمال م بم تفسر :
1

23

 معركة قادش :
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15

1

2

المـلك رمسيـس الثـالـث

التعريف به 
31

1 اهم اعماله 

2

3

4

1

2







ابسمـاتيـك األول: 

26التعريف به 

العصر المتاخر  :( 30 -21رات من ـاألس) لثالث الل اـر االضمحـعص
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عماله اهم ا

:يـانـاو الثـنخ

التعريف به 
إعادة اهم اعماله 

3

سقوط الدوله الحديثه بم تفسر : 

جيش قوى بم تفسر: اهتمام ابسماتيك بتكوين
123

525

26



64121

-ق . م .  525انتهاء عصر النهضه عام بم تفسر : 
26

 ما نتائج : 
اهتمام ملوك الدولة الحديثة باتساع ملكهم  .1

1

23

دعوة امنحتب الرابع الى التوحيد ) عبادة اله واحد (  .2

 انشاء تحتمس الثالث اسطوالً قويا لمصر  .3

 كسب تحتمس الثالث االمراء اآلسيويين  .4

نهاية الحكم الفرعوني:
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 ما المقصود بكل من : 
مرتزقة 1
عصر اضمحالل : 2

معاهدة : 3
بعثة تجارية 4

اليونسكو : 5
 اكمل 

1       ........................ 

2          ....................... 

3        .......................   ..................... 

4   ......................    . 

5             ................. 

  ..... 

6           ......... .......

7  

8 16 

9  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16  

17 26 

 الواجب المنزلى
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

صواب او خطا

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6.

7 .

816

9

10

11

12

13

ما يلى من االقدم الى االحدث  رتب 

1.-.-

 .-   .5  . - 
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 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -الثانوي  اجلغرافيا الصف الثالث 

حة
صف

ال
1
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( )            12 -  11 األسرتنييشمل عصر الدولة الوسطى  .1

 ( )          احلادية عشر األسرةملوك  آلخروزيرا  األولكان امنمحات  .2

 ( )    ×  ) القابضة على األرضين (    كلمة اثيت تاوى تعنى القابضة على البحرين .3

 ( )           ازدهرت الزراعة فى عهد امللك امنمحات الثالث .4

 ( )      نهر النيل عن طريق واألمحريصل البحرين املتوسط  مائيتعترب قناة سيزوسرتيس اقدم طريق  .5

 ( )    ×  (سنوسرت الثالث)    قمنة ومسنه قلعيتانشأ امنمحات الثالث  .6

 ( )    ×  (إلى المصريين هأساءو)    احرتم اهلكسوس معتقدات وعادات املصريني .7

 ( )         السابعة عشرة الكفاح املسلح ضد اهلكسوس األسرةطيبة فى  أمراءقاد  .8

 ( )    ×   (احمس)  العجالت احلربية فى حرب التحرير ضد اهلكسوساستخدم سقنن رع  .9

 ( )           انتهى عصر الرخاء االقتصادي بانتهاء األسرة الثانية عشرة .10

 ( )      عند وقوع مصر حتت حكم اهلكسوس 17إىل األسرة  13يبدأ عصر االضمحالل الثاني من األسرة  .11
  

 بم تفسرالسؤال الثاني  : 
  االقتصادييطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء  .1

 سمى عصر الدولة الوسطى بالعصر الذهبى لمصر الفرعونية    ) ال نه تميز باالتى ()   

  املوارد الطبيعية   الستثمار املشروعات بالعديد من قيام ملوك هذا العصربسبب 

 واحملاجر * تشغيل املناجم     النهوض بالزارعة والصناعة والتجارة 

 حفر قناه سيزوسرتيس     تقدم الفنون والعمارة واآلداب * 

 سمى عصر الدولة الوسطى بالعصر الذهبى لمصر الفرعونية    ) ال نه تميز باالتى ( .2

  ) تشغيل املناجم واحملاجر*     النهوض  )  بالزراعة والصناعة والتجارة 

 سيزوسرتيسحفر قناة *      تقدم الفنون والعمارة واآلداب 

 عمل امنمحات األول على عدم سلب حكام األقاليم سلطانهم    .3

   حتى يضمن الوالء  والطاعة من حكام األقاليم له 

 قمنة وسمنه قلعتيتشيد سنوسرت الثالث  .4

  منطقة النوبة كانت البعد االسرتاتيجي ملصر من اجلنوبالن *   لتأمني حدود مصر اجلنوبية 

 الذى اقامه الملك  امنمحات الثالث سد الالهون أهمية .5

 الري والتوسع يف الزراعة شئون لتنظيم 

 بناء الملك امنمحات الثالث مقياس النيل .6

          تقدير الضرائب       لتحديد املساحات املنزرعة * 

 ) انتهاء عصر الرخاء االقتصادى (  ضعف وسقوط الدولة الوسطى .7

  وبني الفرعون قيام الصراعات بني حكام األقاليم فيما بينهم*  الثالثبسبب ضعف امللوك بعد امللك امنمحات 

 ) وقوع مصر فريسة لألطماع اخلارجية مثل ) اهلكسوس 

 عصر الرخاء االقتصادي  )  الدولة الوسطى (   -الدرس الثالث  
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 بناء الهكسوس  القالع والحصون و  توزيع قواتهم الحربية .8
 حتى مينعوا املصريني من قيام ثورة ضدهم 

 يعد سنوسرت الثالث اشهر ملكوك الدولة الوسطى .9
  االهتمام بالتجارة اخلارجية  * احلكم بالعدل   نه عرف عنه الشخصية القويةال * 

 يعتبر الملك امنمحات الثالث من الملوك العظام فى الدولة الوسطى .10
 ال نه حرص على النهوض بالبالد فى خمتلف اجملاالت 

 ) بسبب (   نجاح الهكسوس فى غزو مصر .11

  بني حكامها والصراع على احلكم (ضعف البالد وانتشار الفوضى بسبب ) الفرقة   

  استخدموا أسلحة حديثة  ) مثل العجالت احلربية (*    تفوق اهلكسوس من الناحية احلربية 

 كثرة عدد اهلكسوس 

 ) ال نه ( نجاح احمس فى طرد الهكسوس من مصر .12

 ) حاصر عاصمة اهلكسوس ) اواريس ( *    سلح اجليش بأسلحة حديثة ) مثل العجالت احلربية 

 اطلق المصريون على الهكسوس الملوك الرعاة .13

 النهم احتلوا البالد دون وجه حق 

  كراهية المصريين القدماء للهكسوس .14

  فرضوا الضرائب على املصريني   *  خربوا املعابد                      نهبوا املمتلكات       النهم* 

  املصريني من قيام ثورات ضدهمسيطروا على البالد وقاموا ببناء القالع واحلصون ملنع 

 
 المترتبة على كل مما يأتي : النتائجالسؤال الثالث ما  

 ) أدت إلى  ( فى الدولة الوسطى حفر قناة سيزوستريس .1

  قربص ( –جزر البحر املتوسط  ( مثل ) كريت  )   (      فلسطني –زيادة الصالت  التجارية  مع ) سوريا 

  بالد بونت                 ) الصومال حاليا (زيادة الصالت  التجارية  مع 

 ضعف الملوك بعد امنمحات الثالث .2

 وقوع مصر فى أيدى اهلكسوس  * انتهاء عصر الرخاء أدى إىل ضعف الدولة الوسطى وسقوطها * 

 الهكسوس معاملة المصريين إساءه .3

 منو الروح الوطنية لدى املصريني*     كراهية املصريني للهكسوس   

  ضد اهلكسوس امراء طيبة بقيادة الكفاحقيام 

 بناء سد الالهون .4
 أدى إىل تنظيم شئون الرى والتوسع فى الزراعة 
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 ماذا يحدث اذاالسؤال الرابع  : 
 الجيش المصري أسلحةتطوير  فيطيبة  أمراءفشل  .1

 البالد* ظل اهلكسوس ينهبون وخيربون يف  مل يستطيع املصريون هزمية اهلكسوس وطردهم من مصر 

 

 لم يتمكن المصريين من هزيمة الهكسوس .2

  فى مصرالدولة احلديثة   قيام* عدم     ظلت مصر حتت احتالل اهلكسوس 

 لم يقم سنوسرت الثالث بحفر قناه سيزوستريس .3
 مع جزر البحر املتوسط ) كريت وقربص (    مل تزيد الصالت التجارية مع فلسطني وسوريا * 

  مع بالد بونتمل تزيد الصالت التجارية 

 

 كل مما يأتي :  ىتاريخيا عل السؤال الخامس :  برهن 
 الثالثامنمحات شهدت البالد نهضه شاملة فى عهد الملك  .1

 أقام سد الالهون لتنظيم الري والتوسع يف الزراعة ( فى الزراعة ( 

  *           تقدير الضرائب (أقام مقياس للنيل عند اجلندل الثاني   ) لتحديد املساحات املنزرعة 

 شيد معبد الالبرنت  الضخم      ) عرف باسم  قصر التيه (*   )بنى هرم  هوارة    يف الفيوم (   فى البناء 

 الهكسوس بمظاهر الحضارة المصرية القديمة تأثر .2

 ا بلغة املصريني (قاموا باألعمال التالية   ) تلقبوا بالقاب مصرية          *  لبسوا لبس املصريني             *حتدثو 

 بت الملكة اياح حتب مثال رائعا فى الدفاع عن الوطنرض .3

 ) فى حرب التحرير ضد اهلكسوس شجعت ابنها امحس على حترير البالد بعد استشهاد زوجها ) سقنن رع ( وابنها ) كامس 

 
 الجمل التالية  اكملالسؤال السادس  : 

 االقتصاديعصر الرخاء يطلق على عصر الدولة الوسطى  .1

 أثيت تاوى    إىل   طيبة العاصمة من األولنقل امللك امنمحات  .2
 العصر الذهبى ملصر الفرعونية الوسطىميثل عصر الدولة  .3

 عاصمة هلم اواريساختذ اهلكسوس مدينة  .4

 عند اجلندل الثاني مقياس للنيلكما أقام   ) قصر التيه (   الالبرنتشيد امللك امنمحات الثالث معبد  .5

   النوبةأسس امنمحات األول أسوار امنمحات املبجل يف بالد   .6

 
 الصحيحة مما بين القوسين اإلجابة اخترالسؤال السابع  : 

 سنوسرت الثالث (     –   سنفرو   – امنمحات األول  -) زوسر           ق . م 2000نفسه ملكا على البالد عام  ...........اعلن .1

 ( سنوسرت الثالث   –  سنفرو   – األولامنمحات   -) زوسر           حبفر قناة سيزوسرتيسقام امللك ...........  .2

  هليوبوليس (    -  طيبة      –   اثيت تاوى     –) منف    عاصمة مصر فى عصر الدولة الوسطى مدينة.......... .3
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 التاليةعن األسئلة  اجبالسؤال الثامن 

 ( فليس ابنى ولم يولد منى أجلهااما الذى يهملها وال يحارب من  فانه ابنى وولدى أقمتهاعلى هذه الحدود  التى  أبنائيمن  ان من يحافظ ) 
 من هو الملك الذى نقش هذه الكلمات على اللوحة التى اقامها فى بالد النوبة .1

  امللك سنوسرت الثالث 

 الملك سنوسرت الثالث أعمالما اهم  .2
 اهتم بالتجارة اخلارجية 

 قناة سيزوسرتيس  ) تقوم بتوصيل نهر النيل بالبحر األمحر ( حفر 

 قلعيت )  قمنة ومسنة  (  لتأمني حدود مصر اجلنوبية دقام بتشيي 

 ما الدروس المستفادة من المقولة السابقة .3
 رفع شأن الوطن فى واإلخالصالبد على كل حاكم الدفاع عن البالد *        البد من ان حيافظ كل حاكم على سالمة وامن البالد 

 

 : اكتب ما تشير اليه العبارات التالية التاسعالسؤال 
 ) قناة سيزوستريس   (  والبحر املتوسط عن طريق نهر النيل األمحريصل بني البحر  مائياقدم طريق  .1

 ) الهكسوس (  عن طريق فلسطني واطلق عليهم امللوك الرعاه أسياقبائل بدوية وفدت من  .2

 ) غزوة (     اآلخرين وسلب ديارهم وأراضيهمالسري إىل قتال  .3
 )سنوسرت الثالث (     نقش على لوحة أقامها على احلدود يف بالد النوبة  .4

 ( سقنن رع)   أمري طيبة  ) قاد املرحلة األوىل  من حرب التحرير (والد امحس و  .5

 )كامس (    الذى استشهد فى حروبه من اهلكسوس  ألمحساألخ األكرب  .6

 

 صوب ما تحته خط العاشرالسؤال 
 ) احمس (      من طرد اهلكسوس نخاو الثانيمتكن  .1

 ) اياح حتب (     ابنها على حرب اهلكسوس حتشبسوتشجعت  .2

 ( امنمحات الثالث)      هرم هوارة فى الفيوم سنوسرت الثالثبنى  .3

 ( األولامنمحات )   بتأمني حدود البالد من غارات  ) األسيويني والليبيني ( احمسقام  .4

 

 ما رايك السؤال الحادى عشر  : 
 فى دور اياح حتب فى تشجيع ابنها لتحرير البالد .1

 ضربت امللكة اياح حتب مثال رائعا فى الدفاع عن الوطن وحب الوطن 

 ) ألنها شجعت ابنها امحس على حترير البالد بعد استشهاد زوجها ) سقنن رع ( وابنها ) كامس 
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 األعمال التاريخية الشخصية
 (  إىل )  أثيت تاوى (   نقل عاصمة الدولة من )  طيبة -(  11كان وزير آلخر ملوك األسرة رقم )   امنمحات األول

 أسس  )  أسوار   امنمحات املبجل  (  

نقس على لوحة أقامها على  -بتشييد قلعيت )  قمنة ومسنة  (    -حفر قناة سيزوسرتيس    سنوسرت الثالث

 احلدود يف بالد النوبةمن حيافظ على احلدود فانه ابنى ومن مل حيافظ عليها فانه ليس ابنى

 شيد معبد الالبرنت  الضخم                 -بنى هرم  ) هوارة  (  يف الفيوم  -أقام مقياس للنيل  -أقام سد الالهون  امنمحات الثالث

 ( حرب التحريرأمري طيبة  ) قاد املرحلة األوىل  من   سقنن رع

 ابن سقنن رع استكمل قيادة املرحلة األوىل    كامس

 هزم اهلكسوس وطردهم خارج البالد  احمس

 والده امحس كان هلا دور بارز يف حرب التحرير  الملكة اياح حتب

  شجعت ابنها امحس على حترير البالد بعد استشهاد زوجها ) سقنن رع ( وابنها ) كامس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشخصيات
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )            متيز عصر امللكة حتشبسوت بالبناء والتشييد .1

 ( )           امللكة حتشبسوت رحلتيها البحرية إىل بالد بونت أرسلت .2

 ( )    × ) باألمور الدينية (    السياسية واحلرب امنحتب الرابع بأموراهتم امللك  .3

 ( )    ×  (تحتمس الثالث)    معركة جمدو يفقادش  أمريانتصر رمسيس الثاني على  .4

 ( )    × (سمبل أبو)معبد   معبد الكرنك من مياه السد العالي انقادساعدت منظمة اليونسكو فى  .5

 ( )    × (ابسماتيك األول)  منف إىل حكمة إقليممن مصر كما ضم  اآلشورينياستطاع امللك رمسيس الثالث طرد  .6

 ( )         30إىل  21من  األسراتللتاريخ املصري القديم  املتأخريضم العصر  .7

 ( )        استغرقت ثالث سنوات أفريقياللدوران حول  من الفينيقيني  ارسل خناو بعثه حبرية .8

 ( )          الرومان (  –البطاملة  –تعاقب على حكم مصر ) اليونانيني  .9

 ( )           عقد امللك رمسيس الثاني اقدم معاهدة فى التاريخ .10

 ( )           ( معابد اشهرها معبد أبو مسبل  6شيد امللك رمسيس الثاني  )  .11

 
 : بم تفسر  الثانىالسؤال 

 يطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربى .1

 احليثيني ( –*خاضوا الكثري من املعارك وانتصروا على )  اهلكسوس           ملوك هذا العصر بتوسيع ملكهم بسبب اهتمام 

 ) كونوا أول إمرباطورية يف التاريخ ) امتدت يف أسيا  وأفريقيا 

  ) بالد بونت ) الصومال ( –مشلت بالد ما بني النهرين  ) العراق 

 يعد تحتمس الثالث صاحب عقلية عسكرية متميزة .2

  اخرتع حرب  املفاجأة ) املداهمة و االستباقية (*     قسم اجليش إىل قلب وجناحني 

   انتصر على أمري قادش يف معركة جمدو *     أقام اقدم إمرباطورية يف التاريخ 

  محلة عسكرية (  ) محاية حدود اإلمرباطورية املصرية ( 16وطن نفوذ مصر يف فلسطني وسوريا ) بعد 

 ) قام بإنشاء أسطول قويا    فرض سيطرته على ) جزر البحر املتوسط (    ) ساحل فينقيا ) لبنان حاليا 

 ) ال نه قام باألعمال التالية ( يعد تحتمس الثالث صاحب عقلية إدارية  متميزة .3

 إحضار أبناء األقاليم من أسيا يف   يتعلموا   يف   مصر  ( حتى يرتبوا على الوالء واحلب ملصر أبناء األقاليم  ( 

 توطني العالقات بامللوك وحكام البالد اجملاورة ( العالقة بالملوك   ( 

 نشر الثقافة املصرية يف بالدهم  *    )كسب ثقة أمراء البالد األسيوية(    الثقافة المصرية 

 يعتبر الملك تحتمس الثالث من اعظم ملوك مصر الفرعونية .4

 ال نه من اقدر ) اقوى (  امللوك يف احلرب واإلدارة 

 ) شهرة الملك توت عنخ امون (  يعد توت عنخ امون من اشهر ملوك الدولة الحديثة رغم ضعفه وموته صغيرا .5

  حمتوى املقربة تدل على عظمة الفن املصري الذى ابهر العامل*     1922اكتشاف مقربته عام 

 الدرس الرابع  : ) الدولة الحديثة ( عصر المجد الحربى
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 ( 20الفراعنة العظام  والمؤسس الحقيقي لألسرة )  اخر يعد الملك رمسيس الثالث  .6

 وهم ال نه أزال عن مصر خطر كبري 

  وهزمهم يف وادى النطرون الليبينيتصدى لقوات *   عند رفح وهزمهم  شعوب البحر املتوسط 

 انهيار وسقوط الدولة الحديثة .7

 بسبب توىل احلكم ملوك ضعفاء بعد موت امللك رمسيس الثالث 

 جنح احدهم يف االستيالء على العرش*       زيادة نفوذ الكهنة 

 إرسال الملكة حتشبسوت الرحالت التجارية إلى بالد بونت .8

   األسود (جلد  -األخشاب   –األحجار الكرمية  -العاج   -جللب  )  البخور 

 تميز عصر حتشبسوت بالرخاء والسالم  .9

 كونت عالقات جتارية مع الدول املتجاورة*      مل تكن متيل إىل احلرب 

 ) اهتمت بالتشييد والبناء ) اقامت مسلتني يف معبد الكرنك 

 قيام امنحتب الرابع بثورة نادت بعبادة االله اتون .10

 للدعوة إىل عبادة اله واحد ورفض تعدد اآلهلة 

 فى طرد اآلشوريين من مصر األولنجاح ابسماتيك  .11

 اسرتد ملصر حريتها واستقالهلا     ال نه قام بتكوين جيش قوى * 

 اهتمام ابسماتيك األول بتكوين جيش قوى .12

 حتى  يسرتد ملصر حريتها   حتى يتمكن من طرد اآلشوريني من مصر * 

 

 السؤال الثالث :  إلى من تنتسب األعمال التالية 
 ( تحتمس الثالث)    اقدم إمرباطورية يف التاريخ و ثبت حكم مصر يف بالد النوبةأقام  .1

 ( توت عنخ أمون)  أعاد إىل عبادة االلة أمون مكانتها وأعاد العاصمة )  طيبة   ( للبالد مرة أخرى .2

 ( رمسيس الثاني)       أمت بناء بهو األعمدة مبعبد الكرنك .3

 )اخيتاتون (     نحتب الرابعمدينة أصبحت عاصمة ملصر فى عهد ام .4

 ) احمس األول  (  مؤسس الدولة احلديثة حقق انتصارات كبرية على اهلكسوس وطردهم خارج البالد .5

 (  ابسماتيك  األول)  وعمل على تنمية التجارة اخلارجية مع املدن الفينيقيةمدينة ساس  أمريكان  .6

 امنحتب الرابع ()   ن امللكة نفرتيتى توىل حكم مصر بعد وفاه والده امنحتب الثالث و تزوج م .7

 ( تحتمس الثالث)    قام بإنشاء أسطول قويا وفرض سيطرته على جزر البحر املتوسط   .8
 

 السؤال الرابع :  صوب ما تحته خط :  
 )تحتمس الثالث (    نفوذ مصر يف فلسطني وسوريا رمسيس الثالثوطن امللك   .1

 )الرومان (    641عام  الفرسفتح عمرو بن العاص مصر وخلصها من حكم  .2

 )حتشبسوت (    مسلتني شاهقتني فى معبد الكرنك نفرتيتىأقامت امللكة  .3

  )رمسيس الثالث (     تحتمس الثالثاملؤسس احلقيقى لألسرة العشرين امللك  .4

 )الليبيين (   عند ) وادى النطرون (  شعوب البحر المتوسطانتصر رمسيس الثالث على  .5
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 : اكمل الجمل التالية  الخامسالسؤال 
                    اخناتونوغري امسه إىل  الشمسوكان يرمز له بقرص   أتوندعا امللك امنحتب الرابع إىل عبادة االله  .1

 1922عام  توت عنخ اموناكتشف مقربة  .2

 باريسى قائمة يف مدينة وأخر  األقصرأقام امللك رمسيس الثاني عدد من املسالت ما زالت احدهما قائمة يف مدينة   .3

 مصب نهر النيل الغربيوحبريا عند   رفحانتصر امللك رمسيس الثالث على شعوب البحر املتوسط بريا عند  .4

 
 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  السادسالسؤال 

 ( األولامحس  -رمسيس الثاني     –  األول  ابسماتيك  –  ) خناو  السادسة والعشرين األسرة. ...........امللك ... أسس .1

 ( األولامحس  – حتتمس الثالث  – نخاو   –   سنوسرت الثالث) حفر قناة سيزوسرتيس   .................امللك  أعاد .2

 الرومان (      –    البطاملة       –      الفرس       – اليونانيون  )   ق . م 525. مصر عام ...................غزا . .3

 ( حتشبسوت     –   اياح حتب    –) نفرتيتى   ...........سنة امللكة ... 20تربعت على عرش مصر مدة تزيد على  .4

 امحس(  –حتتمس الثالث      –رمسيس الثاني) إىل الشام مرة أخرى املصرى (  و أعاد النفوذ 19من اشهر ملوك األسرة  )  .5

 
 : اكتب ما تشير اليه كل عبارة من العبارات التالية :   السابعالسؤال 

 )إمبراطورية  (  دولة كبرية تسيطر على أراضي وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية واالقتصادية .1

 )معاهدة  (      اتفاق بني دولتني أو اكثر لتنظيم العالقات بينهم  .2

  منظمة اليونسكو ()    والعلوم والثقافةمنظمة تابعة لألمم املتحدة مسئولة عن الرتبية  .3

   بعثه تجارية ()     جمموعة ترسل إىل مكان من اجل القيام بعمل جتارى .4

 ) العصر المتأخر (    ( 30إىل  21فرتة أعقبت سقوط الدولة احلديثة مشلت األسرات  )  .5

 
 تاريخيا على كل مما يأتي :  دلل:   الثامنالسؤال 

 عصر حرب وسالميعد عصر رمسيس الثاني  .1

 معركة قادش ( * انتصر رمسيس الثاني على احليثيني فى  خاض معارك ضد )  احليثيني  (    ال نه )   عصر حرب ( 

 ( وقف احلرب بني الطرفني*  )     (  طلب ملك احليثيني معاهدة مع رمسيس الثاني ) ال نه   عصر سالم 

 لمصر حريتها واستقاللها وقوتها االقتصادية األولاسترد ابسماتيك  .2

  ضم إقليم منف حلكمة* ال نه   أسس جيش قوى استطاع به طرد ) اآلشوريني ( من مصرال نه 

  عمل على تنمية التجارة مع املدن الفينيقيةال نه 

 ) قام باألعمال التالية (  الملك رمسيس الثاني نهضة عمرانية أقام .3
  ( 6تشييد  ) إمتام بهو األعمدة مبعبد الكرنك*    ( معابد اشهرها معبد أبو مسبل      

     فى االقصر  واالخرى فى  فرنسا  ما زالت واحدةأقام عدد من املسالت           

 أقامت الملكة حتشبسوت عالقات تجارية مع الدول المجاورة .4
  بونت ) الصومال ( بهدف :أرسلت رحلتني ) بعثتني ( جتاريتني  إىل بالد 

   جلد األسود ( -األخشاب   –األحجار الكرمية  -العاج   -جلب  )  البخور 
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 اختلفت اهتمامات الملك امنحتب الرابع عن بقية ملوك مصر الفرعونية .5
 ألنه اهتم باألمور الدينية والعبادة 

 اقام اول  ثورة دينية نادى فيها بعبادة اله واحد وهو اتون 

 عهد نخاو بالكشوف الجغرافية تميز .6
 ارسل بعثة من الفينيقيني للدوران حول افريقيا استمرت ثالث سنوات 

  المترتبة على كل مما يأتي : النتائج: ما   التاسعالسؤال 
 ثورة اخناتون الدينية .1

 ثار عليه كهنة االله أمون وكهنة  اآلهلة األخرى 

 مل تستمر العبادة اليت دعا اليها بعد وفاته 

 معاهدة السالم بين ملك الحيثيين رمسيس الثاني    .2

 إعادة العالقات الودية بني البلدين      وقف احلرب بني الطرفني * 

 وهى  :  تفرغ رمسيس الثاني لألعمال العمرانية الداخلية 

  أقام عدد من املسالت                   إمتام بهو األعمدة مبعبد الكرنك* 

 معركة مجدو .3
 قادش أمريس الثالث على انتصار حتتم 

 معركة قادش .4

  بني الطرفني*   توقيع  أول معاهدة سالم يف التاريخ     على احليثينيانتصر رمسيس الثاني 

 غزو الفرس لمصر .5

  الثالثني األسرةاستمروا حيكمون البالد حتى *    القضاء على األسرة السادسة والعشرون 

 اهتمام  ملوك الدولة الحديثة باتساع ملكهم .6
 ) كونوا أول إمرباطورية يف التاريخ ) امتدت يف أسيا  وأفريقيا 

  ) بالد بونت ) الصومال ( –مشلت بالد ما بني النهرين  ) العراق 

 بحرى فى مصر القديمة أسطول إنشاء .7
 السيطرة على جزر البحر املتوسط   محايه سواحل مصر على البحر املتوسط من الغزاة * 

 الثاني على الحيثيين فى معركة قادش رمسيسانتصار  .8
 عقد أول معاهدة سالم فى التاريخ مع احليثيني 

 
 اذا ماذا يحدث العاشر : السؤال 

 الحيثيين أمامهزم الملك رمسيس  .1
 سقوط مصر حتت حكم احليثيني 

  الثانيالتاريخ بني ملك احليثيني وبني رمسيس  يفمعاهدة سالم  أولمل تعقد 

 المتوسط من هزيمة رمسيس الثالثتمكنت شعوب البحر  .2
 مل يصبح رمسيس الثالث اخر امللوك العظام*   سيطرة شعوب البحر املتوسط على سواحل البحر املتوسط ملصر  
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 لم يقم امنحتب الرابع بالثورة الدينية .3
 مل يثر ضده كهنة االله أمون وكهنة اآلهلة األخرى 

 لم يقم الفرس بغزو مصر .4
  احلكم الفرعونى ملصر * استمرار    عدم القضاء على األسرة السادسة والعشرين 

 تكوين جيش قوى األوللم يستطيع ابسماتيك  .5
 عدم طرد اآلشوريني من مصر 

 
 

  النتائج ( -معركة قادش من حيث ) اطراف المعركة   –معركة مجدو : قارن بين    الحادى عشرالسؤال 
 

 معركة قادش معركة مجدو أوجه المقارنة
 احليثيني   -رمسيس الثاني   أمري قادش   -امللك حتتمس الثالث  اطراف المعركة

 انتصار رمسيس الثاني انتصار حتتمس الثالث النتائج

 
 وضح العالقة بينالسؤال الثاني عشر : 

 منظمة اليونسكو ومعابد أبى سمبل  .1
 العاليمنظمة اليونسكو فى انقاد معبد أبى مسبل من مياه السد  تقام 

 العالقة بين امنحتب الرابع وفكرة التوحيد .2
    ناد بعبادة  اله واحد ) أتون (        *كان يهتم بأمور الدين والعبادة     أول من قام بالثورة الدينية * 

 

 ما رايك فى السؤال الثالث عشر  : 
 رمسيس الثاني وملك الحيثيينمعاهدة السالم بين  .1

         إعادة العالقات الودية بني الطرفني      كانت فكرة عظيمة آلنها  أوقفت احلرب بني الطرفني  * 

 أدت  إىل تفرغ رمسيس الثاني لألعمال العمرانية الداخلية فى مصر بعد املعاهدة 

  أقام عدد من املسالت                 *  إمتام بهو األعمدة مبعبد الكرنك  بناء  معبد أبو مسبل * 

 

 اذكر اثنين من شروط معاهدة السالم بين رمسيس الثاني وملك الحيثيينالسؤال الرابع عشر  : 
 إعادة العالقات الودية بني البلدين      وقف احلرب بني الطرفني * 

 مساعدة كل طرف لألخر فى حالة حدوث هجوم عليه من اخلارج 
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 األعمال الشخصية التاريخية

 حقق انتصارات كبرية على اهلكسوس وطردهم خارج البالد -مؤسس الدولة احلديثة   احمس األول

 أقامت مسلتني شاهقتني يف معبد الكرنك -متيز عهدها بالسالم واالستقرار   الملكة حتشبسوت

  أرسلت رحلتني ) بعثتني ( جتاريتني  إىل بالد بونت 

انتصر على أمري  -أقام اقدم إمرباطورية يف التاريخ    -من اقدر ) اقوى (  امللوك يف احلرب واإلدارة  تحتمس الثالث

 ثبت حكم مصر يف بالد النوبة   -    قام بإنشاء أسطول قويا   -   قادش يف معركة جمدو 

غري امسه إىل اخناتون                    -ناد بعبادة  اله واحد ) أتون (    -كان يهتم بأمور الدين والعبادة           امنحتب الرابع

 بناء عاصمة جديدة لدولته ) اخيتاتون (                 

 ( للبالد مرة أخرى  أعاد العاصمة )  طيبة -أعاد عبادة االله )  أمون -اشهر ملوك الدولة احلديثة     توت عنخ أمون

 -أول معاهدة سالم يف التاريخ  -معركة قادش انتصر فى  -أعاد النفوذ املصري إىل الشام      رمسيس الثاني

 إمتام بهو األعمدة مبعبد الكرنك   -     ( معابد اشهرها معبد أبو مسبل 6تشييد ) 

 ( الليبيني –أزال عن مصر خطرا كبريا ) شعوب البحر املتوسط  -(  20املؤسس احلقيقي لألسرة )   رمسيس الثالث

 –طرد اآلشوريني  -  ضم إقليم منف حلكمة    - أسس جيش قوى    -(  26أسس األسرة )   ابسماتيك األول

  تنمية التجارة مع الفينيقيني 

 بعثة من الفينيقيني للدوران حول أفريقياارسل  -أعاد حفر قناة سيزوسرتيس   الملك نخاو

 جاء الفتح اإلسالمي على يد ) عمرو بن العاص (   عمرو بن العاص

  ( 641خلص عمرو بن العاص  مصر من أيدى الرمان عام ) م 
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